
 
 
 

 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
 

      
vydáva 

USMERNENIE č. 5 
pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania 
 
 

Prioritná os:  1 Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  
1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s 
dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a 
zvyšovanie kvalifikácie 

Schéma štátnej pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení dodatku č. 2 

Fond: Európsky sociálny fond (ESF) 

Názov poskytovateľa pomoci:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej 

„MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“)  

Adresa poskytovateľa pomoci: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Zmena výzvy na základe: 
§ 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)  

Druh zmeny: 

Zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 a spresnenie 
podmienok poskytnutia príspevku uvedených v § 17 ods. 3 zákona 
o príspevku EŠIF a optimalizácia časového priestoru na predkladanie 
žiadosti o NFP 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Časť výzvy č. 1 – časť 1. Formálne náležitosti 
Časť výzvy č. 1 –  časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP  
Časť výzvy č. 2 –  časť 2 Podmienky poskytnutia príspevku 
Časť výzvy č. 2  Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka č. 20 
Časť výzvy č. 2 .1 –  Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a 
spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o 
NFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 11 
Časť výzvy 2. 1  Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a 
spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o 
NFP, podmienka č. 20 
Časť výzvy č. 3 – časť 3 e) Uzavretie Zmluvy o NFP 
Časť 5. výzvy – Prílohy výzvy, názov prílohy č. 3 
Príloha č. 1 výzvy – formulár Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 
Príloha č. 3 výzvy – schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v 

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Názov výzvy: NedisKVALIFIKUJ SA! 

Operačný program: Ľudské zdroje 
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znení Dodatku č. 2 

 
Zdôvodnenie vykonanej zmeny: 
 

Zosúladenie výzvy a príloh výzvy, spresnenie podmienok poskytnutia 
príspevku, doplnenie informácií k vydávaniu písomného rozhodnutia o 
schválení žiadosti o NFP a optimalizácia časového priestoru na 
predloženie žiadosti o NFP.   

Dátum vydania a účinnosti 
usmernenia č. 5: 

17.8.2017 

 

Cieľ zmeny 

Cieľom zmeny č. 5 (ďalej len „zmena“) k výzve na podporu celoživotného vzdelávania „NedisKVALIFIKUJ SA!“ 
(ďalej len „výzva“) je posun termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2, vypustenie povinnosti preukazovania 
splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP, 
doplnenie informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona 
o príspevku z EŠIF, aktualizácia prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení 
Dodatku č. 2. 
Usmernením č. 5 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF výzvu 
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

Zmeny sa vykonávajú v texte výzvy a v prílohách výzvy:  

 
1. V časti 1 výzvy - časť 1 Formálne náležitosti sa text „Schéma pomoci de minimis na podporu 

vzdelávania v znení dodatku č. 1“ nahrádza textom „Schéma pomoci de minimis na podporu 
vzdelávania v znení dodatku č. 2“. 
 

2. V časti 1 výzvy – časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravuje termín uzavretia 

hodnotiaceho kola č. 2 z: 

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 

21.8.2017 

 

nasledovne:  

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 

11.9.2017 

 
3. V časti 2 výzvy Podmienky poskytnutia príspevku sa dopĺňa nasledovný text: „V súlade s § 19  

ods. 11 zákona o príspevku s EŠIF môže písomné rozhodnutie o schválení žiadosti vo výroku 
rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy 
vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.“ 
 

4. V časti 2 výzvy Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka č. 20 sa v časti Popis podmienky 

poskytnutia príspevku sa text:  
„Výzva je podmienená Schémou pomoci de minimis na podporu vzdelávania  v znení Dodatku č. 1 
(príloha č. 3 výzvy).”  
mení nasledovne: „Výzva je podmienená Schémou pomoci de minimis na podporu vzdelávania  v znení 
Dodatku č. 2 (príloha č. 3 výzvy).“ 
 

5. V časti 2.1 výzvy Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a spôsob preukazovania 
splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP, Spôsob preukázania splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku žiadateľom v rámci predloženia žiadosti o NFP – podmienka poskytnutia 
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č. 11  sa pôvodný text:  
 
 

11. Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa 
osobitného predpisu 

Splnenie podmienky overí poskytovateľ 
pomoci v registri partnerov verejného 
sektora na webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR: 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o NFP v 
časti 15 žiadosti o NFP 

 

mení nasledovne:  
 
 

11. Podmienka, že žiadateľ je 
zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa 
osobitného predpisu 

Splnenie podmienky overí poskytovateľ 
pomoci v registri partnerov verejného 
sektora na webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR: 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 
V prípade, ak povinnosť zápisu do 
registra partnerov v čase konania o 
ŽoNFP sa na žiadateľa nevzťahuje, táto 
podmienka sa považuje za splnenú. 

Táto podmienka nie je predmetom 
preukázania splnenia zo strany 
žiadateľa pri predložení žiadosti o NFP. 

 

 
 

6. V časti 2.1 výzvy Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj overenia a spôsob preukazovania 
splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP, podmienka poskytnutia č. 20 sa pôvodný 

text: 

20. Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci 

Splnenie podmienok Schémy 
pomoci de minimis na podporu 
vzdelávania v znení dodatku č. 1 
(príloha č. 3 výzvy) 

Splnenie podmienok Schémy pomoci 
de minimis na podporu vzdelávania 
v znení dodatku č. 1 (príloha č. 3 výzvy) 

mení nasledovne:  
 

20. Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci 

Splnenie podmienok Schémy 
pomoci de minimis na podporu 
vzdelávania v znení dodatku č. 2 
(príloha č. 3 výzvy) 

Splnenie podmienok Schémy pomoci 
de minimis na podporu vzdelávania 
v znení dodatku č. 2 (príloha č. 3 výzvy) 

 
7. V časti 3 výzvy, časť 3 e) Uzavretie Zmluvy o NFP sa dopĺňa nasledovný text: „V súlade s § 19  

ods. 11 zákona o príspevku s EŠIF môže písomné rozhodnutie o schválení žiadosti vo výroku 
rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy 
vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.“ 
 

8. V časti 5 Prílohy výzvy sa mení názov prílohy č. 3 nasledovne: „Schéma pomoci de minimis na 

podporu vzdelávania v znení dodatku č. 2“. 
 

9. V prílohe č. 1 výzvy, formulár Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s 
prílohami bola vo formulári Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v časti 15. 
Čestné vyhlásenie žiadateľa vypustená zo zoznamu posledná odrážka v znení: 

„najneskôr do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF v prípade 
vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP budem zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na mňa povinnosť vyplývajúca z predmetného zákona 
bude vzťahovať.“ 
 

10. Príloha č. 3 výzvy Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania sa nahrádza prílohou 
Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.  

Znením Dodatku č. 2 k schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania, časť N. Rozpočet – sa 
pôvodný text:  
 „Objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy je uvedený v príslušnej výzve na 
podávanie projektov. Celková alokácia schémy de minimis je 25 mil. EUR“ 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/
https://rpvs.gov.sk/rpvs/
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mení nasledovne: 
 
„Objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy je uvedený v príslušnej výzve na 
podávanie projektov. Celková alokácia schémy de minimis je 90 mil. EUR.“ 
 

 
 
Schválil:    ...................... 
 

Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ 
 

 
Dátum: 
 


